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Mely létrejött egyrészről Csabacsűd Ktizség onkormányzat (555l Csabacsűd, Szabadság u.
4I.; képviseli: Molnár József Polgármester), mint Üzemeltetésbe adő, továbbiakban:
onkormányzat,

másrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., képviseli:
Uhrmann Károly gazdasági vezérigazgató-helyettes és Nagy Lász|ó műszaki vezérigazgatő-
helyettes együttesen eljárni jogosult képviselők), mint Üzemeltető, továbbiakban: Üzemeltető
között

az a|u|irotlnapon és helyen az a|áhbi feltételek szerint.

1. Előzmények

1.1. A Felek rogzítik, hogy 2008. október 13. napján együttműködési megállapodást
kötöttek, melynek aY. Az oNronvÁNYZATI rur.erooNÚ viarcöztvlÚvsr Üzplv{Br-rerÉsr) (c)
Bérleti díj pontjának 13. pontja az a|éhbiakat rögzíti: ,,Az üzemeltetésbe vett önkornányzati
víziközmű-vagyontárglak birtoklása, hasznólata és hasznosítása ellenértékeként a közművet
tulajdonló részvényes onkormányzat a Társasóggal szemben bérleti díjat érvényesít,''

],2. A Felek rögzít1k továbbá, hogy az 1.1. pontban hivatkozott szerződés 2. számu
melléklete a ktizöttük 2008. október 13. napján létrejött üzemeltetési szerződés. Az
üzemeltetési szerződés V. A Felek jogai és kötelezettségei, (A) Az onkormányzújogai,
bérleti díj l. pontja az a|ábbi rendelkezést tartalmazza: ,14z onkormányzat az üzemeltetésbe
adott vagyontórglak birtoklósa, használata és hasznosítása átengedése fejében bérleti díjra
jogosult. "

1.3. A Békés Megyei Vízművek Zrti'. 2ll2.március |2. napjántartott közgyűlése |0/20|2.
(III.12.) határozatával fogadta eI azÜzemeltető társaság 2OI2. évi egységes szerkezetű üzleti
tewét, mely tartalmazza azTJzeme|tető á|taI az onkormányzatok tészére fizetendő bérleti díj
összegét. Az iz|eti terv részvényesek _ köztittük a jelen szetződés kiegészítést a|áíró
onkormányzat _ á|ta| órténő jővábagyásáva|, az lJzeme|teto lgazgatósága 2OI2. április 26.
napján tartott ülésén 78120|2, (IV.26.) számu határozatával tudomásul vette a 2012. évi
bérleti díj ak településenkénti összegét.

].4, A 2011. évi CCx. számű, a vízikozmu-szo\gá|tatásról szóló törvény 65. $ (1).
bekezdése rögzíti, hogy a közműves ivővíze||átás és közműves szennyvíze|vezetés és tisztítás
diját a Hivatal javaslatának figyelembevételéve| a vízikozmű-szolgáltatásért felelős miniszter
rendeletben á||apítja meg. Az onkormányzat árhatősági jogköre a hatályos törvényi
rendelkezések okán tehát megszűnt, a bérleti díjak Felek között, je|en szerződés megkötését
mege|őző időszakban a|kalmazott eljárásrend szerinti, önkormányzati díjrendeletben tcirténő
meghatátozására,elfogadásáranincslehetőség.

]'5. Tekintettel tehát az I.I-|.4. pontban foglaltakra, Felek az lJzeme|tető á|taI az
onkormányzat részére fizetendő bérleti díj mértékéről jelen okiratban foglaltak szerinti
mértékben és módon az aIábbi tartalommal állapodnak meg.



2. A Felek rendelkezései

2'l. A Felek rögzítik, a I.2. pontban hivatkozott üzemeltetési szerződés V. A Felek jogai és
kotelezettségei, (A) Az onkormányzat jogai, bérleti dij fejezet2. pontja az a|ábbi rendelkezést
tartalmazza:
,,Az onkormányzatot megillető bérleti díj éves mértéke megegyezik az aktlá|is vízdíjakban és
szennyvízdíjakban Ft/m3 mértékegységben meghatározott fajlagos összeg és az éves
fogyasztói szám|ákban kiszámlázotl. vizmennyiség és szennyvízmennyiség szoruatával. A
tárgyévi bérleti díj évente két részletben esedékes, azza|, hogy az onkormányzat naptári
félévet követo hónapban a Üzemeltető á|ta| szo|gá|tatott adatok ismeretében állítja ki 60
napo S fi zeté s i határidőve I szám|áj át az IJ zeme\tető ré szére.,,

2.2, A 2.1 pontban rögzített bekezdést a Felek az alábbi2lAponttal egészítik ki:

,,2/A, A 2. pont tekintetében ivóvízdíjak esetében minden szegmensben: ]51,90 Ft/m3 a
meghatározott fajlagos öSSzeg. ''

2.3. Felek kijelentik, hogy az I.2. pontban hivatkozott üzemeltetési szerződésben foglalt,
bérleti díj szám|ázásával kapcsolatos rendelkezéseket váItozat|an módon és tartalommal
e gym ás k<jzötti j o gvi szonyukban továbbra is a|ka|mazzák.

3. Egyéb rendelkezések

3,1. Jelen üzemeltetési szerződés kiegészítés 2012. január 1. napjával lép hatályba és
hatá|ya a 2011. évi CCx. törvény 74. $ (2) bekezdés 3. pontjában fogla|t, vízikozmu-
szo|gá|tatás díjára és azok alkalmazásának kezdő időpontjára vonatkozó miniszteri rendelet
hatáIyb a lépé s é i g tart.

3.2.

aIá.
Felek je|en szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jőváhagyő|ag irják

3.3, Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült. Jelen szerződésből 2 pld. az
onkormán y zatot, mig 2 pld. az Üzemeltetőt il l eti.
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